REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI MIGANEJ I ŚPIEWANEJ
„Śpiewam i czaruję Świat”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Współorganizatorami konkursu są:
a) Publiczne Przedszkole nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju, ul Wielkopolska 18, 44-335 Jastrzębie – Zdrój.
b) Fundacja PL ul. Wielkopolska 53/10, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
3. Adres głównego organizatora konkursu: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a.
4. Adres e-mail głównego organizatora konkursu: info@wom.edu.pl, edu@wom.edu.pl
5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie głównego organizatora oraz na stronie
www.wom.edu.pl.
§ 2. CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Promowanie polskiego języka migowego.
Upowszechnianie polskiego języka migowego jako alternatywy metod wyciszających.
Wdrażanie dzieci do tolerancji.
Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Przesłuchania do Regionalnego Konkursu Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat”,
odbędą się w dniu 30 października 2019 roku, w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego,
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
2. Konkurs polega na zaśpiewaniu jednej piosenki z jednoczesnym przekazaniem jej w języku
migowym.
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczniów szkół podstawowych klas I –
III.
2. W konkursie prezentują się soliści oraz zespoły. Jako zespół traktuje się również duety, tria itp.
Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
3. Wykonawcy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim, którą jednocześnie prezentują również
w polskim języku migowym.
4. O kolejności występu decyduje organizator.
5. Szkoły, przedszkola zgłaszające podopiecznych prosimy o dostarczenie podkładu muzycznego na
pendrive w opisanej kopercie

6. Szkoła, przedszkole może wydelegować tylko jeden:
a) zespół maksymalnie 8 – o osobowy;
b) uczestnika.
7. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę, określoną w karcie zgłoszenia.
8. Na konkursie mogą być prezentowane utwory będące twórczością własną uczestników.
9. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, nie zapewnia instrumentu klawiszowego.
10. Jury oceniać będzie według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru pod kątem możliwości wykonawczych dziecka,
 ogólny wyraz artystyczny,
 poprawność posługiwania się polskim językiem migowym
11. Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone w dniu występu.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres pocztowy głównego organizatora:
 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”
w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a,
oryginału KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1 do regulaminu), która zawiera:
 imię i nazwisko w przypadku solisty;
 nazwę zespołu;
 liczbę osób w zespole;
 imię i nazwisko opiekuna solisty czy zespołu;
 pełną nazwę, adres i telefon placówki;
 informacje o wykonywanym utworze.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 października 2019 roku, decyduje data stempla pocztowego.
3. Do każdego zgłoszenia w przypadku solisty powinno być dołączone oświadczenie rodzica/opiekuna,
stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Do każdego zgłoszenia w przypadku solisty i zespołu powinno być dołączone oświadczenie
nauczyciela opiekuna uczestnika, stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia naboru do konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia tj. do 30 października 2019 roku.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Parkowej 4a, 44-200 Rybnik,
adres email: info@wom.edu.pl, edu@wom.edu.pl
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor danych
osobowych, adres e-mail: iodowom@wom.edu.pl

3. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona rodzica/opiekuna i nauczyciela zgoda, która może
być cofnięta w dowolnym momencie, kierując w tej sprawie wniosek na wskazany powyżej adres.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wcześniej wydanej zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe udostępnione na karcie zgłoszenia będą przetwarzane w związku z realizacją
konkursu.
5. Po realizacji konkursu dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego w
którym zakończył się Regionalny Konkurs Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat”.
6. Rodzicowi/opiekunowi oraz nauczycielowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Rodzicowi/opiekunowi oraz nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w REGIONALNYM KONKURSIE PIOSENKI MIGANEJ I ŚPIEWANEJ „Śpiewam i czaruję Świat”

DANE UCZESTNIKA/ UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU
1. W PRZYPADKU SOLISTÓW
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………
Opiekun (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………...

2. W PRZYPADKU ZESPOŁÓW
Nazwa zespołu ………………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba osób w zespole …………………………………………………………………………………………………………………….
Opiekun (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………….………………………......
3.

PEŁNA NAZWA PLACÓWKI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ADRES PLACÓWKI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
TELEFO PLACÓWKI ………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

WYKONYWANY UTWÓR (czas trwania ok…………………….min.)
Tytuł: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………….......
Autor tekstu:………………………………………………………………………………………..………………………………………...
Muzyka:………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA:

Zgłaszam moje dziecko …………………………………………………………………………………….………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

do Regionalnego Konkursu Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat”.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Regionalnego Konkursu Piosenki Miganej

i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat”.

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr
2016/679 wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z udziałem
dziecka w Regionalnym Konkursie Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat”.” oraz na
opublikowanie na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w Kwartalniku „Dialog Edukacyjny” danych
mojego dziecka: imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz uzyskanego wyniku.

……………………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodziców/opiekunów

*dzieci bez oświadczeń rodziców lub z oświadczeniami podpisanymi przez nauczyciela czy z oświadczeniami podpisanymi przez
inne osoby nie będą przyjmowane do uczestnictwa w konkursie.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA UCZESTNIKA:
Oświadczam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna)

że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Regionalnego Konkursu Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam

i czaruję świat”.
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem
w Regionalnym Konkursie Piosenki Miganej i Śpiewanej „Śpiewam i czaruję Świat”.” oraz do celów
związanych z promocją szkoły/przedszkola.

……………………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………………………………………….
Czytelny podpis nauczyciela

*dzieci bez oświadczeń nauczycieli lub z oświadczeniami podpisanymi przez inne osoby nie będą przyjmowane do uczestnictwa
w konkursie

